
ПАРТНЕРИ
Центар за развој на Пелагониски плански регион
Универзитет Св.Климент Охридски-Битола, Факултет за туризам и угостителство – Охрид
Национален Парк Пелистер
Национален Парк Преспа (ГР)
Универзитет Македонија, Факултет за бизнис администрација – Солун (ГР)

Времетраење на проектот  18 месеци

ГЛАВНА ЦЕЛ
Подобрување на атрактивноста и промоција на прекуграничниот регион 
Пелагонија/Лерин/Солун и зголемување на вработеноста во туризмот
Целта на проектот I-TOUR е да придонесе за подобрување на севкупниот развој на
прекуграничните региони Пелагонија, Лерин и Солун со засилено и одржливо 
искористување на нивните туристички потенцијали.

ГЛАВНАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ ЌЕ СЕ ПОСТИГНЕ ПРЕКУ 
СЛЕДНИВЕ СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
1. Развој на конкурентни туристички производи во прекуграничната област
2. Евалуација на туристичките производи во прекуграничната област
3. Промоција на одржливи прекугранични туристички производи и меѓународно брендирање

АКТИВНОСТИ
        Мапирање на постоечките туристички потенцијали и чинители во прекуграничниот регион
         Создавање на најмалку три прекугранични производи за активен туризам кои вклучуваат 
         локална култура, физичка активност или чиста животна средина
         Подобрување на прекуграничните туристички производи
         Евалуација и тестирање на прекугранични туристички производи
         Јакнење на капацитетите на засегнатите страни во туризмот во прекуграничниот регион 
         Студиско патување на понудувачите на туристички услуги од прекуграничниот регион

ПРОМОЦИЈА
          Фам-тура за меѓународни тур оператори и меѓународни медиуми
          Учество на меѓународни саеми 

 Проектот е финансиски поддржан во рамките на Програмата за прекугранична соработка 
 со Грција, и е кофинансиран од страна на Министерството за локална самоуправа.
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PROJECT
INCREASING TOURISM OPPORTUNITIES THROUGH     

UTILIZATION OF RECOURSES
 I-TOUR

PROGRAM
INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme

 CCI 2014 TC 16 I5CB 009

PARTNERSHIP
1. Center for development of Pelagonija planning region (CDPPR)
2. University St.Kliment Ohridski -Bitola , Faculty of Tourism and Hospitality-Ohrid
3. National Park Pelister
4. Management Body of Prespa National Park
5. University of Macedonia - Department of business administration (DBA)

Duration of the project: 18 months

MAIN OBJECTIVE
Improving the attractiveness and promotion of the cross-border region
Pelagonia / Florina / Thessaloniki and increasing employment in tourism
The project aim is to contribute to improve the overall development of the cross-border regions 
Pelagonija, Florina and Thessaloniki by enhanced and sustainable utilization of their tourism potentials.
 

SPECIFIC OBJECTIVES OF THE PROJECT ARE: 
1. Development of competitive niche tourism products in the cross-border area
2. Evaluation of tourism products in the cross border area
3. Promotion of sustainable cross border tourism products and international branding

ACTIVITIES
• Mapping of existing tourism potentials and stakeholders in the cross-border region
• Creation of at least three cross-border products for active tourism involving local culture, 
            physical activity or clean environment
• Improving cross-border tourism products
• Evaluation and testing of cross-border tourism products
• Strengthening the capacities of stakeholders in tourism in the cross-border region
• Study tour for tour operators from the cross-border region

PROMOTION
• Fam- tour for international tour operators
• A tour of international media
• Participation in international fairs

The project is financed from Cross-border Program with Greece 2014-2016,
and is co-financed by the Ministry of Local Self-Government.

The project is co-funded by the European Union and by National Funds of the Participating countries
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